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Aerograf cukierniczy 
do dekoracji ciast i tortów

Instrukcja użytkowania i gwarancjapl



Drodzy Klienci!

Niniejszy produkt pozwoli Państwu oczarować gości
indywidualnie udekorowanymi ciastami i tortami. 
Wręcz szkoda je będzie napoczynać! Ten zestaw stawia 
na kreatywność użytkownika – możliwe są dowolne wzory
graficzne, przejścia kolorystyczne czy też motywy i napisy
pasujące do okazji. 

Państwa nowy aerograf cukierniczy do dekoracji ciast 
i tortów jest prosty w obsłudze i można go używać 
w połączeniu z dostępnymi powszechnie w handlu
barwnikami spożywczymi.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania
tego produktu. Ponadto życzymy Państwu oraz Państwa
gościom smacznego!

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje
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Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Należy
dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać pro-
duktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby
uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. 

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie
zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę
instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:

Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed możliwymi
ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami ciała 
i poważnymi stratami materialnymi. 

Hasło UWAGA ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała 
lub uszkodzeniami sprzętu.

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem
odniesienia obrażeń ciała.

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem
odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem
elektrycznym.

W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.
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Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Aerograf cukierniczy przeznaczony jest do ozdabiania
ciast, tortów itp. barwnikami spożywczymi. 
Urządzenia należy używać wyłącznie w połączeniu 
z dostępnymi w handlu, rozrzedzonymi barwnikami
spożywczymi na bazie wody. Nigdy nie stosować 
barwników zagęszczonych ani innych farb, takich 
jak farby malarskie, farby do ścian, lakiery, farby 
zawierające rozpuszczalniki itp.
Urządzenie przewidziane jest do użytku w suchych
pomieszczeniach. Urządzenie zaprojektowano do użytku
prywatnego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób 
z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci poniżej •

8. roku życia nie mogą mieć dostępu do urządzenia ani
kabla zasilającego.  
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8. roku•

życia, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz niepo-
siadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, 
o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały
poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania
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urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia
wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie
mogą czyścić urządzenia, chyba że mają powyżej 
8 lat i podczas czyszczenia znajdują się pod nadzorem. 
Urządzenie nie wymaga prac konserwacyjnych.
Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. •

Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! 
NIEBEZPIECZEŃSTWO wybuchu

Urządzenie nie może być używane do rozpylania •

substancji palnych.
Należy dopilnować, aby urządzenie nie zasysało •

żadnych oparów rozpuszczalników. 
Nie spryskiwać bezpośrednio sprężarki urządzenia!•

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

Sprężarkę oraz zasilacz sieciowy należy chronić przed•

działaniem wilgoci. Przeniknięcie wody do urządzenia
elektrycznego zwiększa niebezpieczeństwo porażenia
prądem.
Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi rękami ani•

używać go na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach
o dużej wilgotności powietrza.
Produkt należy podłączyć do prawidłowo zainstalowa-•

nego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest
zgodne z parametrami technicznymi produktu. 
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Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy samo•

urządzenie, pistolet natryskowy lub zasilacz sieciowy
wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy któryś z tych
elementów spadł na ziemię.
Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka •

elektrycznego, …
… jeśli produkt nie jest używany,
… przed założeniem lub wymianą akcesoriów,
… przed przystąpieniem do czyszczenia, 
… jeśli wystąpi usterka, 
… w czasie burzy.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy,
nigdy za kabel zasilający. 
Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.•

Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony.•

Kabel ten należy trzymać z dala od gorących
powierzchni i ostrych krawędzi.
Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie.•

Wszelkie naprawy urządzenia należy przeprowadzać 
w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu.
Urządzenie może być używane tylko z dołączonym •

do zestawu zasilaczem sieciowym. 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO odniesienia obrażeń ciała / szkód
zdrowotnych

Nigdy nie wolno kierować pistoletu natryskowego •

na siebie samego ani na inne osoby lub zwierzęta.
Nie dopuszczać do obsługi urządzenia osób, które •

nie są zaznajomione z obsługą tego urządzenia lub 
nie zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi.
Przed oraz po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić•

urządzenie, aby uniknąć zanieczyszczenia dekorowanej
żywności.
Pistolet natryskowy wytwarza drobną mgiełkę. W razie•

potrzeby użyć okularów ochronnych i maski oddechowej.
Należy unikać niezamierzonego/przypadkowego uru -•

chamiania urządzenia. 
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać palnych•

rozpuszczalników.
Zachować ostrożność podczas czyszczenia pistoletu•

natryskowego. W jego wnętrzu znajduje się ostra igła, 
o którą można się skaleczyć.
Pistolet natryskowy może być używany tylko z dostar -•

czo ną w komplecie sprężarką, a sprężarka tylko z tym
pistoletem natryskowym. W urządzeniu nie należy sto-
sować również innych wężyków.
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UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Należy używać urządzenia przez maks. 60 minut bez•

przerwy w pracy. Po 60 minutach pracy urządzenia 
bez przerwy należy wyłączyć je i pozostawić przez 
co naj mniej 15 minut do ostygnięcia, zanim ponownie
zostanie użyte. 
Otwór zasysania powietrza na spodzie sprężarki musi•

być zawsze odsłonięty. Nie ustawiać urządzenia na
miękkich podłożach (np. na dywanie itp.). Przed użyciem
sprawdzić, czy w otworze zasysania powietrza znajduje
się filtr powietrza.
Przed każdym użyciem sprawdzić prawidłowe zamoco-•

wanie wszystkich połączeń, w szczególności samego
 pistoletu natryskowego. Jeśli urządzenie nie jest
prawidło wo zmontowane, może dochodzić do wydo -
stawania się barwnika w sposób wybuchowy.
Powierzchnie niespryskiwane należy przykryć. W czasie•

pracy z urządzeniem należy pamiętać o tym, że rozpyla -
na mgiełka barwnika może przemieszczać się na większe
odległości, np. wskutek przeciągu, co może prowadzić 
do powstania szkód.
Produkt postawić na stabilnym i równym podłożu, •

które jest łatwe w czyszczeniu i łatwo dostępne.
Należy nosić stosowną odzież roboczą. •
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W przypadku krótkotrwałych przerw w pracy nie należy•

odkładać pistoletu natryskowego w przypadkowych
miejscach, gdyż może z niego wyciekać barwnik. 
Zawsze umieszczać pistolet w przewidzianym na niego
uchwycie na sprężarce. 
Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem,•

kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
Podczas rozbierania pistoletu natryskowego należy•

zachować najwyższą ostrożność. Igła jest bardzo cienka 
i wrażliwa i może łatwo ulec wygięciu.
Igła nie powinna mieć kontaktu z olejami ani smarami,•

gdyż może to skutkować pogorszeniem jakości natrysku.
Należy pamiętać o tym, aby filtr w otworze zasysania•

powietrza był zawsze czysty, tak aby powietrze mogło
być bez przeszkód zasysane.
Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub•

żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp. 
Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery,•

tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą
wejść w agresywne reakcje z antypoślizgowym materia -
łem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć nie-
pożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby
umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.



11

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

włącznik/wyłącznik 
i przełącznik

z boku:
króciec na

wężyk oraz
miejsce na

uchwyt
pistoletu

lampki kontrolne

miejsce na uchwyt
pistoletu

Sprężarka

gniazdo zasilania

otwór zasysania 
powietrza z filtrem

Spód
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Pistolet natryskowy

Wężyk

Pipeta

Szczoteczki 
do czyszczenia

Uchwyty na pistolet
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Przygotowanie do użytkowania

Czyszczenie przed pierwszym użyciem

Informacje na temat sposobu czyszczenia pistoletu m

natryskowego można znaleźć w rozdziale 
„Czyszczenie“ w dalszej części tej instrukcji.

Przed ponownym złożeniem osuszyć dokładnie wszystkiem

elementy. 

Montaż

W zależności od tego, czy użytkownik jest prawo-, czy1.
 leworęczny, włożyć jeden z uchwytów na pistolet po 
prawej (patrz rysunek) lub po lewej stronie sprężarki.

OSTRZEŻENIE – niebezpieczeństwo szkód 
zdrowotnych

Ze względów higienicznych należy przed pierwszym•
użyciem dokładnie wyczyścić pistolet natryskowy.
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Połączyć wężyk z odpowiednimi króćcami na sprężarce 2.
i pistolecie natryskowym.

Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda zasilania na spo-3.
dzie sprężarki.

Umieścić pistolet natryskowy w przewidzianym na niego4.
uchwycie.
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Obsługa

Przygotowanie ciasta lub tortu

Do spryskiwania barwnikami spożywczymi najlepiej 
nadają się gładkie, niewchłaniające wilgoci powierzchnie.

Upiec ciasto w blasze do pieczenia lub tort o gładkiej1.
powierzchni, np. tort warstwowy z ciasta biszkoptowego.

Odczekać, aż tort ostygnie i nałożyć na niego warstwę 2.
marcepanu lub lukieru plastycznego. Obie te rzeczy można
nabyć w formie gotowej w sklepie, ale można też łatwo
przygotować we własnym zakresie. Stosowne przepisy
można znaleźć np. w Internecie.

W zależności od indywidualnych preferencji można też3.
udekorować tort małymi motywami, kwiatami lub figurkami
z marcepanu lub lukieru plastycznego.

Przygotowanie stanowiska pracy

Na powierzchni roboczej rozłożyć dużo starych gazet.m

Przygotować sobie jeden większy kawałek grubej tekturym

do prób i ćwiczeń oraz jeden mniejszy kawałek do natrysku
wstępnego.

Przygotowanie barwnika

Wlać trochę płynnego barwnika spożywczego do małejm

miski, z której barwnik będzie pobierany za pomocą pipety.

OSTRZEŻENIE – niebezpieczeństwo szkód 
zdrowotnych

Należy stosować wyłącznie dostępne w handlu•
płynne barwniki spożywcze.
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Kolorowanie ciasta/tortu

Wskazówka: Natryskiwanie (zwłaszcza bardziej skompliko -
wanych motywów) należy najpierw przećwiczyć na kawałku 
tektury itp.

Tak to działa: Na sprężarce można w 5 stopniach regulować
strumień powietrza i tym samym ilość barwnika wychodzącego
z pistoletu natryskowego. Optymalny stopień zależy przy tym
od konsystencji barwnika spożywczego. Można przykładowo
rozpocząć na najniższym stopniu MIN (świeci jedna lampka
kontrolna) i przetestować ilość wydmuchiwanego barwnika 
na przygotowanym kawałku tektury.

Aby dodać barwnik do strumienia powietrza, należy ostrożnie
cofnąć dźwignię w górnej części pistoletu natryskowego. 

Jeśli barwnika jest za mało lub jeśli pistolet „pluje“ barwnikiem
i pojawiają się „kleksy”, należy stopniowo regulować strumień
powietrza w kierunku MAX do momentu, aż wynik natryskiwa -
nia będzie zadowalający. 

Tak to działa: W przypadku większych powierzchni pistolet
natryskowy należy trzymać w większej odległości od tortu, 
a kiedy wykonywane są cienkie linie itp. należy go odpowie -
dnio zbliżyć. Aby wykonać szczególnie cienkie linie, można
odkręcić osłonę igły z przodu pistoletu natryskowego. 
Pistolet należy prowadzić nad spryskiwanymi obszarami
płynnie i równomiernie, ale nie za szybko.

Sprawdzić, czy pistolet natryskowy jest czysty, czy1.
wszystkie części pistoletu są prawidłowo dokręcone, 
a wężyk jest właściwie połączony z króćcami pistoletu 
i sprężarki.
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Włożyć zasilacz sieciowy do odpowiedniego gniazdka 2.
elektrycznego. Lampka kontrolna POWER świeci.

Nacisnąć tę część przycisku na sprężarce, na której3.
widoczny jest symbol , aby włączyć sprężarkę. 
Sprężarka zaczyna pracować, zielona lampka kontrolna
przy najwyższym stopniu MAX świeci. Z pistoletu natrysko-
wego wydmuchiwane jest powietrze.

Naciskać część przycisku sprężarki z napisem MODE, 4.
aby wyregulować strumień powietrza. 
Nie naciskać tego przycisku zbyt szybko!
Odpowiednia lampka kontrolna świeci.

Wyjąć pistolet natryskowy z uchwytu i za pomocą pipety5.
wlać do zbiorniczka nieco barwnika spożywczego.

Przetestować natrysk barwnika najpierw na większym6.
kawałku tektury. W tym celu cofnąć dźwignię na pistolecie
natryskowym. Barwnik jest dodawany do strumienia
powietrza i wydmuchiwany z pistoletu.
Aby zatrzymać doprowadzanie barwnika, przestawić
dźwignię na pistolecie z powrotem do pozycji wyjściowej.

Wziąć teraz mniejszy kawałek tektury do natrysku wstęp-7.
nego i umieścić go obok miejsca na torcie, które ma być
ozdobione.

Skierować wylot pistoletu na tekturę do natrysku wstęp-8.
nego i cofnąć dźwignię, aby wypuścić barwnik. 
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Następnie równomiernym ruchem przesunąć wylot pisto-
letu z tektury na tort i ten jego obszar, który ma być zabar-
wiony, a po zakończeniu ruchu z powrotem na tekturę do
natrysku wstępnego.
Aby zatrzymać doprowadzanie barwnika, przestawić
dźwignię na pistolecie z powrotem do pozycji wyjściowej.

Kontynuować natryskiwanie aż do ozdobienia danym9.
kolorem wszystkich żądanych obszarów tortu.

Aby dodać teraz drugi kolor, należy najpierw wylaćm

pierwszy barwnik ze zbiorniczka z powrotem do miski.
Następnie spryskać resztkami barwnika tekturę itp., wlać
do zbiorniczka czystą wodę i opróżnić zbiorniczek, wyprys-
kując wodę np. do zlewozmywaka. W razie potrzeby powta-
rzać tę czynność do momentu, aż wydostająca się z pisto-
letu natryskowego woda będzie czysta. Następnie wlać do
zbiorniczka drugi barwnik i postępować zgodnie z powyż -
szym opisem.

Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie, naciskając ,10.
wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka i dokładnie wyczy-
ścić pistolet natryskowy.
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Czyszczenie

Czyszczenie

Napełnić zbiorniczek wodą, zablokować wylot pistoletu1.
natryskowego palcem i rozpocząć natryskiwanie. Tym spo-
sobem woda omywa igłę natryskową wewnątrz pistoletu.

Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.2.

Przetrzeć sprężarkę miękką, zwilżoną ściereczką.m

Do czyszczenia pistoletu natryskowego i ew. wężyka najle-•
piej używać jedynie ciepłej wody. W przypadku przyschnię-
tego barwnika może być ewentualnie konieczne użycie
łagodnego płynu do mycia naczyń. Następnie bardzo
dokładnie przepłukać pistolet natryskowy, tak aby usunąć
wszelkie pozostałości płynu do naczyń.

Odłączyć wężyk od pistoletu natryskowego.3.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie życia wskutek
porażenia prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia•
należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.

Nie wolno narażać sprężarki na działanie wilgoci.•
Chronić ją przed wodą kapiącą i rozpryskową.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani•
agresywnych lub rysujących powierzchnię środków
czyszczących.
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Włożyć pistolet natryskowy do ciepłej wody.4.

Użyć dołączonych w komplecie szczoteczek do czysz-m

czenia, aby dobrze oczyścić różne części pistoletu 
natryskowego. 
Największa szczoteczka przewidziana jest do czyszczenia
zbiorniczka, a najmniejsza do czyszczenia obszaru wokół
igły.

Odkręcić i usunąć z pistoletu natryskowego przednią 5.
oraz tylną osłonę igły. Odkręcić nieco śrubę a i wyjąć 
igłę z tylnej części pistoletu natryskowego.  

Aby dokładniej wyczyścić pistolet, można również dodat-6.
kowo odkręcić części a oraz b. 

a

b a
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Dokładnie i ostrożnie wyczyścić igłę za pomocą czystej,7.
miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki lub ręcznikiem
 papierowym. 

W razie potrzeby umyć w ciepłej wodzie filtr w otworze8.
zasysania powietrza.

Przed ponownym złożeniem urządzenia wszystkie jego9.
części powinny dokładnie wyschnąć na powietrzu. 
Nie kłaść części urządzenia na grzejniku/kaloryferze 
ani nie suszyć za pomocą innych urządzeń.

Podczas składania urządzenia zwrócić uwagę na to, 10.
aby nie pogubić żadnych uszczelek oraz aby wszystkie
połączenia śrubowe były prawidłowo dociągnięte.

otwór zasysania 
powietrza

Nie demontować żadnych innych części, ponieważ ich
prawidłowy montaż wymaga specjalnych narzędzi. 
W razie potrzeby skontaktować się z Linią Obsługi
Klienta lub zapytać w sklepie modelarskim lub z arty-
kułami plastycznymi. 
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Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Barwnik
nie jest
wydmu-
chiwany.

Czy strumień•
powietrza
został prze-
rwany?

Czy wężyk jest prawidłowo•
połączony z króćcami pistoletu
natryskowego i sprężarki?

Czy otwór zasysania powietrza•
na spodzie sprężarki jest odsło-
nięty?

Czy igła i dysza są czyste•
(drożna)?

Czy filtr w otworze zasysania•
powietrza jest czysty?

Czy wszystkie części pistoletu•
natryskowego są dokręcone?

Czy doprowa-•
dzanie barw-
nika zostało
przerwane?

Czy w zbiorniczku pistoletu •
jest jeszcze barwnik?

Czy zbiorniczek jest wolny •
od zanieczyszczeń?

Czy igła i dysza są czyste•
(drożna)?

Czy barwnik nie jest zbyt•
gęsty? W razie potrzeby 
dodać trochę wody.

Pęche-
rzyki
powietrza
w zbior-
niczku.

Czy igła jest czysta (drożna)?•

Czy wszystkie części pistoletu•
natryskowego są dokręcone?

W razie potrzeby wymienić •
igłę lub uszczelkę igły. W tym
celu skontaktować się z Linią
Obsługi Klienta.
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Plamki
lub
„kleksy” 
z natry-
skiwa-
nego
barwnika.

Czy strumień•
powietrza jest
właściwie
dobrany do
konsystencji
barwnika?

Wyregulować strumień powietrza•
przyciskiem MODE.

W razie potrzeby rozcieńczyć•
nieco barwnik wodą.

Czy ruch pis-•
toletu podczas
natryskiwania
jest prawid-
łowy?

Strumień barwnika prowadzić od•
tektury do natrysku wstępnego
do ozdabianej powierzchni, tak
aby na powierzchni tej nie
powstała plama początkowa.

Pistolet natryskowy zawsze•
 prowadzić nad ozdabianą
powierzch nią równomiernymi,
płynnymi ruchami.

Ruch pistoletu natryskowego•
należy zakończyć na tekturze 
do natrysku wstępnego.

Pistolet natry-•
skowy OK?

Czy igła jest czysta (drożna)?•

Czy wszystkie części pistoletu•
natryskowego są dokręcone?

W razie potrzeby wymienić igłę•
lub uszczelkę igły. W tym celu
skontaktować się z Linią Obsługi
Klienta.

„Pajęcze
odnóża“
przy
wykona-
nych
liniach.

Nie cofać dźwigni pistoletu natry-•
skowego tak daleko.

Zwiększyć odległość od ozda-•
bianej powierzchni.

Zmniejszyć strumień powietrza•
przyciskiem MODE.
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Dane techniczne

Model:                               381 361

Sprężarka

Klasa ochrony:                 III  

Maks. ciśnienie:                25 psi / 1,7 bar

Maks. czas pracy:             60 minut

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Zasilacz sieciowy:            typ: GQ15-120150-AG

                                          wejście:     100–240 V ~ 50/60 Hz 

                                          wyjście:     12 V 1500 mA 

                                          klasa ochrony: II  

Pistolet natryskowy

Średnica igły:                   ok. 0,4 - 0,5 mm

Pojemność zbiorniczka:  ok. 2 cl

Made exclusively for:       Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo 
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

+–
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Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe
 materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego
wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje
zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska
naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji
odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego
zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą 
być wyrzucane do zwykłych pojemników na odpady
domowe!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania
zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.
Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyj-
mujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja
samorządowa.



Gwarancja

Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.

Aby uzyskać dodatkowe  infor macje o produkcie, zamówić
akcesoria lub zapytać o nasz serwis  gwarancyjny,  prosimy
o kontakt  telefoniczny z Linią Obsługi Klienta.

W przypadku pytań
dotyczących  naszych
 produktów prosimy
 o podanie numeru
artykułu.

Numer artykułu: 381 361

Polska

801 655 113
(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia
lokalne, z telefonów  komórkowych wg taryfy
danego operatora) 

od poniedziałku do niedzieli w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą
 technologią  produkcji i poddany  precyzyjnej  kontroli jakości.
 Gwarantujemy  niezawodność tego  produktu.
W okresie gwarancji wszystkie wady materia łowe i produkcyjne
będą  usuwane bezpłatnie.  Warunkiem uznania  gwarancji jest
przedło żenie dowodu zakupu  produktu w Tchibo lub u autoryzowa-
nego partnera  handlowego Tchibo.  Gwarancja obowiązuje na
terenie Unii Europej skiej, Szwajcarii oraz Turcji.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad  produktu  prosimy
najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii
Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy
sposób  postępowania.
 Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej
obsłu gi produktu, a także części  ulegające zużyciu i materiały
eksploatacyjne. Części te można zamówić  telefonicznie pod
podanym w tej gwarancji numerem  telefonu.
Naprawy sprzętu niepodlegające  gwarancji można zlecić odpłatnie
w Centrum Serwisu Tchibo (cena  odpowiada naliczanym
 indywidual nie kosztom własnym).
Gwarancja ta nie ogranicza praw  wynikających z ustawowej rękojmi. 
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Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć
go do produktu.

Imię i nazwisko                             

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość                       

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Proszę o zwrot  artykułu bez  naprawy.

Proszę o osza cowanie kosztów naprawy,
jeżeli przekroczą one kwotę 65 zł.

Jeżeli usterka nie jest objęta  gwarancją: (zakreślić)



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć
go do produktu.

Opis usterki

Data zakupu                        Data/Podpis

Numer artykułu: 381 361
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